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หอศิลปกรุงเทพฯ

โครงการศิลปะการแสดงเกิดข�้นเพ�่อสนับสนุนและส�งเสร�ม
ให�เกิดพ�้นที่การแลกเปลี่ยนความรู� แนวคิด ประสบการณ� 
และสร�างบทสนทนาระหว�างศิลป�นและผู�ชมงานศิลปะการแสดง
ในหลากหลายรูปแบบ 

นอกจากเทศกาลระดับชาติและนานาชาติที่ร�วมจัดข�้นในกรอบ
ของโครงการนี้เหมือนเช�นทุกป�แล�ว ในป�ที่ 9 นี้ยังได�เป�ดรับสมัคร
คัดสรร และร�วมสนับสนุนการสร�างผลงานใหม�ที่นําเสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวกับเมืองกรุงเทพฯ เพ�่อเชื่อมโยงกับนิทรรศการ
"กรุงเทพเปลี่ยนแปลง” (BANGKOK IN PROGRESS) 
โดยฝ�ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งจะเกิดข�้นในเดือน
มิถุนายน-กันยายน พ.ศ.2564 การแสดงที่ได�รับการคัดเลือก
ได�แก� การแสดงชุด “L'ELISIR D'AMORE” โดย ธาร�น 
ปร�ญญาคณิต และยังมีการแสดง “กรุงเทพฯ น�ารักน�าชัง 2020”
โดยคณะละคร 8x8 ที่นํากลับมาแสดงอีกครั้งในป� พ.ศ. 2563 นี้  

นอกเหนือจากการแสดงดังกล�าว โครงการฯ ยังประกอบด�วย
การแสดงจากโครงการเอเชียโทเป�ย เทศกาลศิลปะแสดงสด
นานาชาติ เทศกาลละครกรุงเทพ 2563 และ “เผยเร�น”
เทศกาลบูโตนานาชาติ ครั้งที่ 14 โดยทั้งสามเทศกาลนี้เกิดข�้น
โดยกลุ�มศิลป�นผู�สร�างสรรค�ผลงานอย�างต�อเนื่องเป�นประจําทุกป�
ส�งผลให�เกิดพลวัตในแวดวงศิลปะการแสดงของไทย และยังเป�น
การสร�างและขยายฐานผู�ชมให�เกิดข�้นอันเป�นองค�ประกอบ
ที่สําคัญในกระบวนการแสดงอีกด�วย 

หอศิลปกรุงเทพฯ ยินดีที่ได�ทํางานร�วมกับกลุ�มศิลป�นด�านศิลปะ
การแสดงทั้งไทยและนานาชาติผู�สร�างสรรค�ผลงานอย�างต�อเนื่อง
ร�วมเผยแพร�เนื้อหาที่สื่อสารผ�านศิลป�นมาสู�ผู�ชมผ�านรูปแบบ
การแสดงที่หลากหลาย เพ�่อสะท�อนมิติทางสังคมต�าง ๆ 
สู�สังคมต�อไป

พฤหัส-อาทิตย�ที่ 13-16 และ 20-23 สิงหาคม 2563 
เวลา 19.30 น.   

บุคคลทั่วไป 500 บาท  
บัตรนักเร�ยนนักศึกษาราคา 300 บาท

การแสดงยาว 70 นาที สอบถามข�อมูลเพ��มเติม
FB: theatre8x8

กรุงเทพฯ น�ารักน�าชัง 2020 เป�นการแสดงที่เน�นร�างกาย 
การเคลื่อนไหว บอกเล�าภาพชีว�ตของกรุงเทพฯ อันหลากหลาย
แง�มุม จากเช�ายันคํ่า ทั้งการใช�ชีว�ตความเป�นอยู� ความจร�ง 
ความฝ�น ความหวังของผู�คน ระบบความเป�นไปของสังคม 
และผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ  การเมือง หร�อแม�แต�ศิลปะ 

เมืองที่มีทั้งคนอยากมาอยู�แม�จะยากลําบากและคนที่อยากหนี
ออกไปแต�ไปไม�ได� หร�อคนที่ไม�อยากมาแต�ก็ต�องมา เมืองที่
หลอมรวมทุกคนไว�ด�วยกันและเมืองที่พวกเราหลอมรวมมัน
ไปสู�อนาคตเช�นกัน 

กรุงเทพฯ น่ารักน่าชัง 2020
โดย คณะละครแปดคูณแปดO1

กัณหรัตน� เลี่ยมทอง
ผู�อํานวยการโครงการฯ

* เสาร�ที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2563 มีการแสดง 2 รอบ 
เวลา 14.00 น. และ 19.30 น. 



O2เลลิซีร์ ดามอเร่ 
โดย ธาริน ปริญญาคณิต 

โอเปร�าชวนหัวยอดนิยมของกาเอตาโน� โดนิเซตตี (Gaetano
Donizetti) กับครั้งแรกบนเวทีไทย จากฉากหลังดั้งเดิมใน
หมู�บ�านชนบทยุโรปกว�าสองศตวรรษที่แล�ว สู�ฉากหลังไทย
ร�วมสมัย ท�ามกลางความอลวนว��นวายในห�างสรรพสินค�า
ใจกลางกรุงเทพมหานคร

« เร�่องรักชวนหัวของเนโมร�โน� หนุ�มรับจ�างส�งอาหารแสนข�้อาย
ผู�หลงรักอดิน�า สาวสุดแสบเจ�าของกิจการชานม แต�เขาไม�ใช�
คนเดียวที่หวังพ�ชิตใจเธอ จ�ามั่นหน�าอย�างเบลคอเร�ก็หวังจะ
ช�วงชิงอดิน�าเช�นกัน เนโมร�โน�ท�าจะหมดโอกาส หากแต�การมา
เยือนของดูลคามาร�า ดาราหน�าเง�นที่ผันตัวมาขาย “ยาบํารุง”
จะเปลี่ยนชีว�ตเนโมร�โน�ไปตลอดกาล เพราะ “ยาบํารุง” ของเขา
กลับกลายเป�น “ยาเสน�ห�” ชั้นเลิศให�เนโมร�โน�ชนะใจสาวมั่น
อย�างอดิน�า »

ศุกร�ที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. 
เสาร� 3 – อาทิตย�ที่ 4 และเสาร�ที่ 10 
และอาทิตย�ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.

บุคคลทั่วไป 750 บาท
นักเร�ยนนักศึกษา 350 บาท
Early bird 550 บาท

การแสดงยาว 1 ชั่วโมง 40 นาที 
(พักคร�่งการแสดง 15 นาที)

สอบถามข�อมูลเพ��มเติม
โทร 087 131 9677

Email: lelisir.bkk@gmail.com

โครงการเอเชียโทเปีย เทศกาลศลิปะแสดงสดนานาชาติ
โดย เอเชียโทเปีย
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The new normal within the old capitalism
สิ�งไหนที่เร�ยกว�านิวนอมหร�อชีว�ตว�ถีใหม�ของเรา หลังจากนี้   
เราจะพัฒนาระบบผลิตอาหารจากพ�้นฐานต�นทุนที่มีอยู� 
รักษาสภาพแวดล�อมให�ดี ดูแลชุมชนที่อยู�ในพ�้นที่ให�เขา
อยู�อย�างเป�นสุขสบายใจ เพ�่อมีพลังในการดูแลแหล�ง
ผลิตอาหารให�อ�ดมสืบไป

หร�อว�าจะพัฒนาเพ�่อทุนใหญ� โดยเปลี่ยนพ�้นที่ผลิตอาหาร 
อากาศที่ดีให�เป�นพ�้นที่อ�ตสาหกรรม ไล�ต�อนผู�คนเข�าโรงงาน
และเสือกไสเขาออกที่อยู�เดิม ไปตามยถากรรม 

เราจะพัฒนาเมล็ดพันธุ�อย�างมีอิสระจากรากฐานที่หยั่งลึก
มานาน ต�อกิ�งก�านเกษตรกรรมของเราให�ยั่งยืนมั่นคง หร�อจะ
พัฒนาตามระบบทุนให�เมล็ดพันธุ�และเกษตรกรรมถูกรัดร�ง
ด�วยพันธะสัญญาทาสที่ยากปลดปล�อย…

เราจะมีว�ถีประชาธิปไตยที่ถูกต�อง เป�นของปวงชนอย�างแท�จร�ง
หร�อยังคงประชาธิปไตยลายพรางอย�างที่เป�นอยู� 
เราจะมีรัฐสวัสดิการที่ทุกคนเท�าเทียมในความเป�นอยู�พ�้นฐาน
ด�วยระบบสาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล 
และการช�วยเหลืออื่นๆ

เรายังจะรักษาระยะห�างทางสังคมหากไวรัสยังวนเว�ยนอยู�  
หร�อเราจะยิ�งมีระยะห�างทางชนชั้น (Elite distance) ไม�ว�าไวรัส
จะยังอยู�หร�อจากไปแล�ว

สุดท�ายถ�า New normal ชีว�ตว�ถีใหม� ยังหนีไม�พ�นจาก
ทุนนิยมเก�าเดิม ก็เท�ากับไม�มีสิ�งใดเปลี่ยนผ�าน นอกจากรูปแบบ
การดํารงชีว�ต ที่อาจจะยิ�งดิ�นไม�พ�นและมีต�นทุนที่รกรุงรังยิ�งข�้น

พรรณาโดย จ�ตติมา ผลเสวก



16-18 ตุลาคม 2563
เวลา 16.00-19.30 น.

ชมการแสดงฟร� 

ศิลป�น

ว�ชุกร ตั้งไพบูลย�   
จ�ตติมา ผลเสวก 
ทว�ศักดิ์ มูลสวัสดิ์ 
ว�สุทธิ์ โกศลมโนมัย 
ร�ญญาภัทร นิธิภัทรอนันต� 
ว�ลาวรรณ เว�ยงทอง 
จ�ทาพ�ศ อ�สาหะ 

จ�มพล อภิสุข (น�าน)
ภัทร� และ จักรกร�ช ฉิมนอก (เชียงราย)

สุธาสิณี  การสมดี (เชียงใหม�)
มะลิวัลย� ทรายหงษ� (เชียงใหม�)

วรัทยา ไชยศิลป� (เชียงใหม�)
พดุงศักดิ์ คชสําโรง (เชียงใหม�)
Cheng Guangfeng (เซี่ยงไฮ�)

Xiaohan Han (แมนจ�เร�ย)

สอบถามข�อมูลเพ��มเติม
FB: Friends of ASIATOPIA 
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เทศกาลบูโตนานาชาติในประเทศไทย ได�เร��มจัดข�้นครั้งแรก
ตั้งแต�ป� 2005 มีศิลป�นบูโตที่มีชื่อเสียงจากญี่ปุ�นรวมทั้งศิลป�น
นานาชาติเข�าร�วมและแลกเปลี่ยนกับศิลป�นไทย แต�กระนั้นก็
ไม�ได�จัดต�อเนื่องทุกป�เนื่องจากอ�ปสรรคบางประการ 

หัวข�อในการจัดงานป�นี้คือ  Revelations – เผยสิ�งที่ซ�อนเร�น

คัมภีร�ว�วรณ� (Book of Revelation)  บางครั้งเร�ยกว�า 
การเผยวจนะกับจอห�น วันสิ�นโลกของจอห�น การเผยวจนะ
จากพระเจ�าถึงพระเยซูจากบทแรกของพระคัมภีร� ,วาระสิ�นโลก,
ว�วรณ�,หร�อการเป�ดเผย เป�นหนังสือเล�มสุดท�ายในพระคัมภีร�
ภาคพันธสัญญาใหม� และเล�มสุดท�ายของพระคัมภีร� ไบเบิ�ล 

ว�วรณ� (Revelation) หมายถึงการเป�ดเผย การทรงสําแดง 
บอกถึงข�อความลํ้าลึกที่ซ�อนอยู� ซึ่งพระเจ�าเองจะทรงเป�น
ผู�สําแดงอภินิหาร เป�ดหูเป�ดตา เป�ดใจและจ�ตว�ญญาณ 
เผยให�เห็นความจร�ง ภาษากร�ก apokalypsis คือการค�นพบ
หร�อพระเจ�าทรงสําแดงพระทัยของพระเจ�าให�แก�มนุษย� ได�รับรู� 
เช�นการพ�พากษาของพระองค� 

“เผยเรน้” เทศกาลบโูตนานาชาต ิ
ครัง้ที ่14 พ.ศ. 2563
โดย B-Floor Theatre and 
Butoh Co-Op Thailand 

เคร�อข�ายละครกรุงเทพ ขอนําเสนอเทศกาลศิลปะการแสดง
ร�วมสมัยของศิลป�นไทยที่เป�ดกว�างและหลากหลาย 
พ�้นที่ปลอดภัยแห�งการสร�างสรรค�  ในป� พ.ศ.2563 เตร�ยมพบ
การแสดงว�าที่ถูกปรับให�เข�ากับ New Normal แห�งการสร�าง
และการเสพของวงการศิลปะการแสดงร�วมสมัยของไทย

แม�สถานการณ�จะเปลี่ยนไป เทศกาลละครกรุงเทพ ยังคง
ดําเนินต�อ ด�วยตระหนักว�า เทศกาลฯ นี้ได�มีส�วนช�วยสร�าง
ความตระหนักและตื่นตัวถึงความสําคัญของศิลปะการแสดง
ร�วมสมัยทั้งของไทยและนานาชาติ

สอบถามข�อมูลเพ��มเติม 
โทร 092 919 6924
Website: www.bangkoktheatrefest.com 
FB: Bangkok Theatre Festival

เทศกาลละครกรุงเทพ 2563 
โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ
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ดําเนินงานโดย บีฟลอร�เธียเตอร� (ธีระวัฒน� มุลว� ไล) 
และ Butoh Co-Op Thailand (Terry Hatfield)

สอบถามข�อมูลเพ��มเติม 
โทร  094 494 5104
FB: The International Butoh Festival Thailand 
และ B Floor Theatre Group 

ในแง�หนึ่ง บูโต เป�นรูปแบบหนึ่งของการเป�ดเผยสิ�งซ�อนเร�น
โดยการค�นพบตัวตนภายในพ�้นที่รกร�างของ DNA  หน�าที่ของ
ศิลป�นคือ มองลึกลงไปในหัวข�องานของเขา เพ�่อที่จะเผยให�เห็น
ถึงจ�ดเร��มต�นที่ไปไกลเกินกว�าจะเห็นได�ด�วยตาเปล�า

ศิลป�นบูโตในระยะแรก ต�างค�นหาการเคลื่อนไหวที่ไร�ความหมาย
ซึ่งไม�อาจเป�นไปได� เพราะใต�จ�ตสํานักนั้นมนุษย�มักจะสร�างและ
ให�ความหมายต�อสิ�งต�างๆ  ซึ่งเผยให�เห็นสิ�งที่ซ�อนอยู�ในระดับ
DNAของศิลป�น และอาจจะใน DNA ของผู�ชมด�วยเช�นกัน

น�อยคนนักที่จะรู�ว�า คาซุโอะ โอโน� ผู�ร�วมก�อตั้งบูโต เป�นคร�สเตียน
ผู�เทียบตน หากเทียบกับผู�ร�วมก�อตั้งบูโต ทัทซึมิ ฮิจ�คาตะ
ผู�เลื่อมใสในศาสนาพ�ทธ เทศกาลในป�นี้เป�นการร�วมไว�อาลัย
โยชิโอะ โอโน� บุตรชายของ คาซุโอะ โอโน� ซึ่งได�เร��มเส�นทางการ
เป�นศิลป�นบูโตจากการทํางานกับ ทัทซึมิ ฮิจ�คาตะ

โยชิโอะ โอโน� ถึงแก�กรรมเมื่อต�นป�ที่ผ�านมา เขาจะอยู�ในความ
ทรงจําของลูกศิษย�และผู�ชมตลอดไป 

การจัดงานครั้งนี้โดย บีฟลอร�เธียเตอร� และ บูโต โค ออป 
ประเทศไทย เป�นเจ�าภาพจัดงานโดยมีศิลป�นนานาชาติมากกว�า
หกประเทศเข�าร�วมรวมทั้งศิลป�นจากประเทศไทย

เทศกาลบูโตนานาชาติ ครั้งที่ 14 จัดที่หอศิลปกรุงเทพฯ 
ระหว�างวันที่ 1-13 ธันวาคม 2563 เป�นส�วนหนึ่งในโครงการ
ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 9 การแสดงครั้งนี้มีศิลป�นที่โดดเด�น 
เช�น Mundo Butoh Argentina โดย กุสตาโว� โคลินี่
(อาร�เจนตินา) ศิลป�นจากประเทศญี่ปุ�น คัสสึระ คัง, ยูโกะ 
คาวาโมโตะ กับ Asia Butoh Tree Project, มูชิมารุ ฟ�จ�ดะ
ทาคามิ (ญี่ปุ�น/อเมร�กา), ธีระวัฒน� มุลว� ไล (บีฟลอร� ไทย), 
นลธวัช มะชัย (กลุ�มลานยิ�ม ไทย) เทอร�่ แฮทฟ�ลด� (อเมร�กา),
อิโคโย โคบายาชิ (ญี่ปุ�น) และ ว�นชี่ ม�อก (ฮ�องกง) 

นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแสดงบูโตโดยศิลป�น
และการจัดฉายภาพยนตร�หายากของการแสดงบูโตยุคแรกๆ
ของโยชิโอะ โอโน� ทายาทของศลิป�นบูโตรุ�นก�อต้ัง คาซโุอะ โอโน�
พร�อมทั้งเสวนากับ จอห�น ซอย (อเมร�กา) 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ�การระบาดของโคว�ด 19  อาจจะมีผลกระทบต�อ
ตารางการแสดงและศิลป�นที่เข�าร�วม  ท�านสามารถเข�าไปดูตารางที่เปลี่ยนแปลงได�
ในหน�าเพจของเรา 

- การแสดงบูโต 10 - 13 ธันวาคม 2563 
เวลา 19.30 – 21.00 น. 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 - 6 ธันวาคม 2563 
เวลา 12.00 – 17.00 น. 
- การฉายภาพยนตร�และบรรยาย 
12 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
(ร�วมชมภาพยนตร�ฟร�) 

บุคคลทั่วไป 500 บาท
บัตรนักเร�ยนนักศึกษา 420 บาท
ค�าเข�าร�วมอบรม 1,000 บาทต�อ 1 คลาส 

In partnership with

BACC principal supporter

Organised by


